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OBWIESZCZEI{IE,
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj-Dz. U. z Ż020 r., poz. Ż56
pożn. Zm.) - zwanej dalej: Kpa, w zwięku z art. II3 ust. 6, art. 1i8a ust. 2 ustawy z dnta
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz' U. z 2020 r., poz. 1990) oraz aft. 23
ustawy z dńa 10 kwietnia 2003 r. o szczegó|nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. zŻ020 r.,poz.1363) - zwanej dalej: specustawa drogowa,

z

zawiadarruam, że tttejszy organ prowadzi postępowanie, w trybie przepisów Specustawy drogowej,
w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za tieruchomość położonąw gminie Milówka, obręb
Milówka' oznaczoną jako działka numer

- 199 o powierzchni 0,0800 ha,

dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbloru dokumentów oraz innych

potwierdzaj ących tytuł prawny do nieruchomości.

dokumentów

tt I7lŻ017 z dnia
zezwoleniu na realizaĄę inwestycji drogowej
pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej 569 (obecnie 51) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń. odcinek
Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)'', której nadano rygor natychmiastowej
Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzjąWojewody Śląskiego

6grudnia20l7r. znak IFXIII.7820.69.20I3

o

wykonalności.

Zgodnie z art. I0 $ I Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom

czryffIy udział w każdym stadium postępowania,

a

przed wydaniem decyzji umozliwić im

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów orazzgloszonychżądań.
Wobec powyzszego informuję, żę został zgromadzoty materiał dowodowy w przedmiotowej
sparwie a osoby posiadające interes prawny mogą zapoznać się z alr.Jiami oraz składać pisemne
wyjaśnienia' wnioski i dowody na poparcie swoich stanowisk.

Akta przedmiotowej Sprawy dostępne są w Wydziale lnfrastruktury Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25' 40-3Ż0 Katowice, pokój 592 (IV piętro) - telefon
kontaktowy nr (32)207-75-92, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. (3Ż)Ż077592.
Doręczenie prZęZ obwieszczenie uwazane jest Za prawnie skutecznie

po

upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia' Po upĘwie wyżej wskazanęgo terminu' w oparciu o materiał
dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
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